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Bij de omslag:
Een ingekleurde ansichtkaart van het tweede Capelse station. Het is voor

zover bekend de enige foto van het station die vanaf de kant van Capelle-Dorp
is gemaakt. Of de kleuren die het station van de tekenaar meekreeg ook de

werkelijkheid weergeven is de vraag.
(HVC Beeldbank - www.capelleinbeeld.nl)

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen 
zonder schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, uitgever.



VAN DE VOORZITTER
Hierbij het najaarsnummer van de HVC Nieuwsbrief. Na
een over het algemeen mooie zomer waarin u naar wij ho-
pen heeft kunnen genieten van ontspannende dagen is nu
de periode aangebroken waarin traditioneel het een en an-
der wordt georganiseerd door de HVC. En dus worden er
handen uit de mouwen gestoken door onze vrijwilligers.

De tentoonstelling over de Verdwenen Ambachten werd afgesloten om plaats te
maken voor een nieuwe expositie met als titel ‘Capelle op Reis’. Werk aan de
winkel voor klussenteam, Beeldbank en werkgroep Exposities. Naast het eigen
materiaal hebben we ook gebruik mogen maken van foto’s, voorwerpen e.d. van
derden waarmee er een overzicht kon worden gemaakt van de Capellenaar op
reis.
Op Reis is ook het landelijke thema van Open Monumentendag 2014. Zaterdag
13 september is er ook weer van alles te bekijken en doen in het Dief- en
Duifhuisje (inclusief het Slotpark), J.A. Beijerinck gemaal, Van Cappellenhuis,
Dorpskerk en de Kunstmarkt. Ook hier kunnen we weer rekenen op vrijwilli-
gers die als gastvrouw of gastheer optreden.
Voor het vervoer naar al dit bezienswaardigs heeft de HVC een Jan Plezier inge-
huurd met op de bok een HVC verhalenverteller die de route van commentaar
voorziet. Bij deze Nieuwsbrief een folder waarin alle activiteiten zijn opge-
somd.
De werkgroep Educatie ontvangt in het kader van Open Monumentendag
Klassendag schoolkinderen in de Dorpskerk en bij het Dief- en Duifhuisje met
een speciaal op hen afgestemd programma over monumenten.
U herinnert zich misschien nog dat vorig jaar Macht en Pracht het thema was
van Open Monumentendag. Er werd een verhalende expositie gemaakt over
zeven eeuwen bestuurlijke macht in Capelle. Zo veel materiaal werd verzameld
dat er besloten is om een themaboekje over dit onderwerp te maken dat naar ver-
wachting in oktober zal verschijnen. Het is de bedoeling dat dit het eerste boek-
je wordt in een reeks over Capelse historische onderwerpen. Op deze manier wil
de HVC beschikbare informatie in archieven, beeldbank e.d. op een aantrekke-
lijke manier toegankelijk maken. Ook hier is een werkgroep actief!
Tenslotte nog een opmerking namens de penningmeester. Dit jaar hebben we u
voor het eerst schriftelijk gevraagd om de contributie over te maken. De accept-
giro hebben we in verband met de kosten afgeschaft. Waarschijnlijk door deze
maatregel is het aantal leden dat de contributie nog niet heeft overgemaakt rela-
tief hoog. Zij ontvangen bij deze Nieuwsbrief een herinnering.

Jos Specht, voorzitter
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OPEN MONUMENTENDAG 2014
Activiteiten zaterdag 13 september 
Ook dit jaar organiseert de HVC activiteiten in de
gemeente Capelle aan den IJssel rond Open Monu-
mentendag (OMD). Het nationale thema is dit jaar
OP REIS, de relatie tussen reizen en monumenten.
Rond dit thema heeft de werkgroep Exposities een tentoonstelling ingericht in
het Historisch Museum..Het geeft een beeld van de reisjes die Capellenaren
in het verleden maakten zowel individueel als (en vooral) in groepsverband
met vereniging of als bedrijfsuitje. Natuurlijk wordt er teruggekeken op o.a.
busonderneming Van Gog, maar ook op de veren, de trein en de metro.
Het J.A. Beijerinck gemaal laat op gezette tijden de machines draaien. De
machinisten geven graag toelichting op wat er zoal in de machinekamer staat
opgesteld.
In het Dief- en Duifhuisje twee exposities. Boven het Slot van Capelle, bene-
den "Van KLEIJn dorp tot KOENe stad" over de lokale bestuurders van Ca-
pelle. Buiten staat de schandpaal voor een leuke (foto) herinnering, die ook
gemaakt kan worden achter de tralies van het Diefhuisje. Overigens foto's die
vorig jaar tijdens Open Monumentendag werden gemaakt zijn daar gratis af te
halen. Ook gratis is de bouwplaat van het Dief- en Duifhuisje die jeugdige
bezoekers krijgen.
Tenslotte worden er twee rondleidingen door het Slotpark georganiseerd, om
12:00 uur en om 14:00 uur.
In het Van Cappellenhuis vinden rondleidingen plaats in de 19e eeuwse Re-
gentenkamer. Op de bovenverdieping wordt bovendien de film vertoont, die
de geschiedenis van het Van Cappellenhuis vertelt.
In de folder bij deze Nieuwsbrief vindt u uitgebreide informatie over deze ac-
tiviteiten, over de Kunstmarkt in de Kerklaan, de Dorpskerk en op de andere
activiteiten in het Van Cappellenhuis.

We maken het u gemakkelijk om alle
plaatsen waar iets gebeurt te bezoeken.
Ga OP REIS met de Jan Plezier! Op-
stapplaatsen: Dorpsstraat 164, (Slot-
laan) Dief- en Duifhuisje en Akker-
winde. Een verhalenverteller rijdt mee
met de paardentram, waardoor de rou-
te nog meer gaat leven.
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CAPELLE OP REIS
Na de feestelijke afsluiting van de tentoonstelling “Verdwenen Ambach-
ten” op zaterdag 16 augustus, is meteen voortvarend van start gegaan
met de inrichting van de volgende expositie, getiteld “Capelle op Reis”.
Door de bijzondere
ligging van onze
gemeente, aan het
water en in de na-
bijheid van een
grote stad, is Ca-
pelle altijd een
dorp geweest met
de blik naar buiten
gericht. Door de
aanwezigheid van
scholen en werkter-
reinen elders en
een gezonde
nieuws gierigheid naar de wereld rondom, heeft het personenvervoer in allerlei
vormen al in een grijs verleden een grote vlucht genomen. Niet voor niets is het
gezegde: “Zo oud als de weg naar Kralingen” een gevleugelde uitdrukking ge-
worden. De ’s-Gravenweg (want daar hebben we het over) loopt dwars door de
gemeente Capelle en is sinds oude tijden een belangrijke verbinding geweest
tussen de steden Rotterdam en Gouda.
In de nieuwe tentoonstelling, die vanaf zaterdag 13 september, tevens Open
Monumentendag, te bezichtigen is, komen vrijwel alle vormen van personen-
vervoer vanaf het begin van de 20e eeuw uitgebreid aan bod. Met objecten en
vele foto’s wordt de geschiedenis in beeld gebracht van de veren, treinverbin-
dingen, busdiensten en natuurlijk de metro die Capelle in directe verbinding
brachten met de buitenwereld.
Maar tevens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de reizen en reisjes die ver-
enigingen, scholen, koren en bedrijven maakten naar de meest uiteenlopende
bestemmingen. Van Schiphol tot de Krim, van peuter tot bejaarde, iedereen
ging of gaat op reis. En wie verre reizen doet, kan nog altijd veel verhalen.
Verhalen die tot leven komen in de tentoonstelling “Capelle op Reis”, vanaf 13
september elke zaterdag te bezichtigen in het Historisch Museum aan de Berm-
weg 13. Toegang is gratis.
Komt allen! 

Anneke Scheffer

HVC Nieuwsbrief zomer 2014 pagina 64



HVC Nieuwsbrief zomer 2014 pagina 65

VAN GROEI EN BLOEI NAAR SLUITING EN SLOOP
Deel twee van de rijke geschiedenis 
van de Prins Alexanderschool
Stond in HVC Nieuwsbrief 2014-2 de geschiedenis van de Prins Alexan-
derschool centraal vanaf het ontstaan binnen een zondagsschool tot de
gelijkschakeling van het onderwijs in 1920, in deze bijdrage gaat het over
de groei en bloei van deze onderwijsinstelling, die door de komst van an-
dere stromingen en door de vergrijzing van de omgeving werd onder-
mijnd. Uiteindelijk zou dit in 1972 leiden tot sluiting, die tweeëntwintig
jaar later werd gevolgd door sloop.
Kende de Tweede Kamer der Staten-Generaal nog drie tegenstemmers, door de
Eerste Kamer werd de wet van minister Dr. J. de Visser ‘tot regeling van het al-
gemeen vormend lager onderwijs’ op 7 oktober 1920 zonder hoofdelijke stem-
ming aangenomen. 
Twee dagen later volgde ’ten Paleize het Loo’ de ondertekening door Hare Ma-
jesteit Koningin Wilhelmina. Met deze ene pennenstreek eindigde de school-
strijd, die in 1841 was begonnen. 
Hiermee was niet alleen het bestaansrecht van de Bijzondere School erkend
maar werd ook de gelijkstelling met de Openbare School verkregen. Vanaf 1 ja-
nuari 1921, de datum van het ingaan van de wet, moesten burgerlijke gemeen-
ten de bouw van nieuwe bijzondere scholen of de uitbreiding ervan betalen,
terwijl het Rijk zorg droeg voor de salariskosten. Hoewel men op dat moment
nog in hevige mate last had van de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog – de
jaren 1920-1922 kenden een ernstige bedrijfsmalaise – begon in vrijwel alle
gemeenten onmiddellijk een stormloop op de ‘gemeente-kassen’. Daarbij wer-
den bestaande scholen ontvolkt, en nieuwe in groten getale opgericht. Dat dit
voor gemeenten ruïnerend werkte, was maar al te waar. Wel werd middels een
noodwetje van oktober 1921, zoveel mogelijk ‘paal en perk gesteld aan den
waanzinnigen overvloedigen scholenbouw ten koste der belasting betalende in-
gezetenen’.

Of het verenigingbestuur van de bijzondere Prins Alexanderschool in 1922
eveneens grootse plannen had, staat niet in de raadsnotulen van Capelle ver-
meld. Wel verleende het college van Burgemeester en Wethouders op 10 fe-
bruari 1922 aan de Capelse gemeentearchitect Catharinus van Hulsteijn ver-
gunning voor dit schoolbestuur bouwkundige tekeningen te maken. Doch op 6
april werd genotuleerd dat het college de vergunning weer introk ‘in verband
met de tweeslachtige houding die betrokkene bij dergelijke zaken moet aanne-
men’. Daarna bleef het stil tot 8 november 1927. Het bestuur vroeg toen ‘be-
noodigde gelden uit (de) gemeentekas’, om de bestaande school te verbouwen
en met een nieuw lokaal uit te breiden. Hiermee wenste men te voorzien ‘in de
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behoefte aan meerder schoolruimte, een behoefte die nog grooter zal zijn als de
ruimte voor de kinderen van het 7e leerjaar beschikbaar moet zijn’.

Al een maand later konden de vereiste tekeningen worden ingezonden, maar de
Inspecteur van het Lager Onderwijs had daarna in overleg met zijn collega van
het bouwwezen kortweg geweigerd zijn medewerking te verlenen aan welk
verbouwingsplan ook. Voor het bestuur bleef toen slechts één weg open, het
maken van plannen voor een nieuwe school. Hiervoor werd ene Valkenburg,
een bouwkundige uit Nieuwerkerk a/d IJssel, benaderd om het benodigde ont-
werp te maken. En wederom ging een aanvraag naar B en W, doch nu voor de
‘Stichting eener bijzondere lagere school’. Op verzoek van het college werd dit
plan op 25 juli 1928 door het bestuur bij monde van hoofdonderwijzer Jacobus
Boomsma uiteengezet. Tevens werd het teleurstellend onderhoud met de In-
specteur, die het oude gebouw had afgekeurd, door hem belicht. Ondanks dat
hij hieromtrent geen verklaring kon tonen en de burgemeester vreesde dat die
er ook niet was, stak deze het bestuur een hart onder de riem:‘al zou de Inspec-
tie niet aanstonds met de door den Raad uit te werken verbouwingsplannen
kunnen meegaan, dan zal den Raad zich over deze zaak zeer zeker tot hoogeren
autoriteiten wenden’.

Na het zomerreces maakte het college tijdens de raadsvergadering van 17 sep-
tember 1928 bekend, dat ‘den raad zal worden voorgesteld: de medewerking
der Gemeente te verleenen aan de aanvrage van het Bestuur der Vereniging tot
instandhouding en stichting van scholen met den Bijbel, te Capelle a/d IJssel,
voor de stichting van den nieuwe bijzondere lagere school van 7 lokalen aan
den Bermweg, ter vervanging van de bestaande school’.
Hierna werd op 12 oktober, ondanks dat de gemeenteraad een linkse meerder-
heid bezat, het besluit voor de bouw van een nieuwe school met algemene
stemmen genomen. B en W kwamen op 6 november met het bestuur overeen -
onder voorbehoud van te verkrijgen goedkeuring van de ledenvergadering - dat
‘1e de Gemeente den bouw der nieuwe school zal uitvoeren. 2e de oude school
geheel wordt afgebroken (....) en 6e het bestuur zoo gunstig mogelijke voor-
waarden tracht te bedingen om van den bouwkundige Valkenburg af te komen.

Het ontwerp Valkenburg voor een nieuwe school getuigde wel van zuinigheid,
maar bracht niet een school die aansloot op de plaats van stichting en de daar-
mee verbandhoudende toekomstmogelijkheden. Ook was niet voldoende reke-
ning gehouden met alle moderne eisen, die eventueel zouden worden gesteld.
Om die reden legde het college dit plan naast zich neer. Inmiddels had het col-
lege van B en W de heer Martinus Dekker, als architect verbonden aan Ge-
meentewerken Rotterdam, bereid gevonden, de benodigde plannen en tekenin-
gen voor de nieuwe school te ontwerpen. Dit deed hij met buitengewone zorg
en geheel belangeloos, want hij wilde de gemeente op deze wijze dienen.
Nadat de leden van de schoolvereniging een week daarna het handelen van het



bestuur hadden goedgekeurd, werd dit ook gemachtigd tot het voeren van ver-
dere besprekingen en het doen van verschillende andere stappen. Met dit man-
daat kwam het bestuur met de hoofdonderwijzer twee dagen later weer naar de
raadzaal. Overeenstemming werd toen bereikt ‘dat de gemeente aan de school-
vereniging zal uit betalen het restant der nog op de bestaande Prins Alexander-
school rustende hypothecaire schuld, ten bedrage van f 11.500.—, (ruim €
5.200,—) zulks onder aanvaarding door het Bestuur van voorwaarden om-
schreven in het door het college onder dagtekening van 12 dezer aan het Be-
stuur gedane voorstel’. Bovendien stond het college ook garant voor de ƒ
1.500,— (€ 680,—) het honorarium voor het ontwerp van Valkenburg. Tevens
besloot de gemeente om naast de school, gelijktijdig een gymnastieklokaal te
bouwen, want het onderwijs in lichamelijke oefening zou op 1 januari 1936
worden verplicht. Daarbij werd ook vastgelegd, dat de school een rechtstreek-
se verbinding binnendoor met het gymnastieklokaal zou krijgen.
In de daaropvolgende raadsvergadering maakte wethouder Jongebreur bekend
dat ‘de uitkeeringen aan het schoolbestuur groot f 11.500,— en f 1.500,—  in de
bouwkosten zijn opgenomen, zoodat van deze bedragen ook een waarborgsom
moet worden betaald’. Hij meende dat dit niet in de bedoeling van het school-
bestuur heeft gelegen. De voorzitter antwoordde hem, dat artikel 77. 9e lid der
lageronderwijswet 1920 aangeeft, dat deze kosten in de bouwkosten moeten
worden opgenomen. Het schoolbestuur, dat niet beschikte over geldelijke mid-
delen om die waarborgsom te betalen, moest nu haar volledige beschikking
over de gebouwen en terreinen van de voor afbraak bestemde Prins Alexander-
school, het daarin aanwezige meubilair en de leermiddelen afstaan aan de ge-
meente. 
Om het bouwplan te verwezenlijken, moest op 16 februari 1929 door gemeen-
te en school nog een grondaankoop worden gedaan. Daarna vond half april de
aanbesteding plaats van het afbreken van de bestaande school en het bouwen
van een nieuwe met een gymnastieklokaal. Dit werd gegund aan Kuijper en
Kloppers uit Kethel als laagste inschrijver, de school voor ƒ 67.200,— (±€
30.500,—), het gymnastieklokaal voor ƒ 22.000,— (±€ 10.000,—). Omdat B
en W per 1 mei de heer Willem Gonlag tot tijdelijk opzichter benoemde, is aan-
nemelijk dat op dat moment werd begonnen met de bouw van het gymnastie-
klokaal en enkele schoollokalen. 
Informatief publiceerde de Schoonhovensche Courant op 12 juli 1929: ‘Den
kinderen uit de laagste klasse van de bijzondere Prins Alexanderschool uit deze
gemeente krijgen tijdelijk onderwijs in een lokaliteit op villa ‘Weltevreden’ van
den heer M.J. van Vuurde aan den ’s-Gravenweg. Deze tijdelijke voorziening in
onderwijslokaliteit, waaraan ook de Inspecteur van het lager Onderwijs zijn
goedkeuring hechtte, is gezocht in verband met de omstandigheid, dat de aan-
nemer van de nieuw te bouwen school liefst zoo spoedig mogelijk wilde over-
gaan tot het afbreken van de lokaliteit, waarin bedoelde kinderen tot nu toe on-
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derwijs ontvingen. Aangezien de vacanties van gemelde school spoedig aan-
breken, betreft het hier maar een zeer tijdelijke voorziening’.
Ook bleef De IJsselstreek niet achter door op 1 augustus een nu zo geheten
‘historisch stukje’ te plaatsen: ‘Een dezer dagen is de Aannemer van de nieuw
te bouwen Prins Alexanderschool gereed gekomen met het sloopen van de ter
plaatse staande oude Prins Alexanderschool. Hiermede is een bekend bouw-
werk in de buurtschap Schinkel verdwenen. Met den bouw daarvan werd reeds
in 1878 aangevangen, terwijl het als schoolgebouw in gebruik genomen werd
in Mei 1879, zodat het dus ruim 50 jaar voor het geven van onderwijs werd ge-
bruikt. Zeer veel bewoners van genoemde buurtschap hebben dan ook binnen
de nu verdwenen school hun kinderjaren gesleten. We kunnen echter over het
verdwijnen ervan niet treuren. Na de reconstructie van de polderwegen, welke
voor korten tijd gereed kwam, vormde de nieuwe weg met de omgeving van het
oude gebouw een schril contrast. Is eenmaal het nieuwe gebouw gereed geko-
men, dan zal ongetwijfeld hiervan geen sprake meer zijn.’
Acht dagen later werden in het nieuwe gymnastieklokaal voorlopig een drietal
klassen geplaatst, terwijl de overige klassen in reeds gereed gekomen lokalen
zijn ondergebracht’, uitgezonderd de laagste klassen die voorlopig nog onder-
wijs in villa ‘Weltevreden’ kregen. Op 30 december 1929 behoorde ook dit tot
het verleden en waren alle lokalen in gebruik.
Voor het schoolbestuur restte alleen de school weer op naam van de vereniging
te krijgen. In een door dit bestuur aangevraagde ‘conferentie’ met het college
van B en W op 27 maart 1930 zei voorzitter Jacobus van Witteloostuijn o.a. dat
het ‘een teleurstelling voor het schoolbestuur is geweest, dat de bekenden som
van f 11.550,— in de bouwkosten is opgenomen. De Burgemeester heeft bij de
onderhandelingen tusschen Gemeente en schoolbestuur herhaaldelijk toege-
zegd, dat deze kosten niet onder het verband der waarborgsom vielen’. De eer-
ste burger gaf daarop als respons: ‘dat indien hij dit inderdaad heeft gezegd, hij
onvoldoende rekening heeft gehouden met hetgeen de Wet hieromtrent bepaald.
Het 9e lid van artikel 77 is in dit opzicht duidelijk’. Het schoolbestuur gaf zich
nu gewonnen en betaalde het totale bedrag van de waarborgsom, waarna de
Prins Alexanderschool op 15 mei 1930 door het gemeentebestuur van Capelle
a/d IJssel aan het bestuur van de Vereniging tot instandhouding en stichting van
scholen met den Bijbel werd overgedragen. Voorts werden de ouders veertien
dagen later in gelegenheid gesteld de mooie inrichting van de school te bewon-
deren en kennis te nemen van de prestaties van hun kroost. 
In de dertigerjaren van de vorige eeuw haalden diverse ouders hun kinderen
van de school. De visie van Dr. Abraham Kuyper over de wedergeboorte en be-
kering, die sterk benadrukt werd in het Bijbelsonderwijs, beoordeelden deze
ouders als on-Bijbels en wezen die beslist van de hand. Noodgedwongen stuur-
den ze hun kinderen toen naar de Openbare School.
Voor de Prins Alexanderschool was de Duitse bezetting met de 2e wereldoorlog
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een zware tijd en een zwarte bladzijde in de schoolgeschiedenis. Het onderwijs
in de school, die was gevorderd door de overheerser, lag toen lang stil. Wel
werd onder moeilijke omstandigheden les gegeven in de Gereformeerde kerk
en in toenmalige schuurkerkjes aan Bermweg 240 en 362, maar in de late herfst
en wintermaanden werd dat stop gezet omdat geen brandstof voorhanden was.
Ook de Openbare School III aan de Kanaalweg werd niet ontzien door de vij-
and die de deur voor leerkracht en leerling sloot. Voor het schoolonderwijs aan
deze kinderen werd naar het kerkgebouw van het Hervormd Lokaal uitgewe-
ken.
Op de Prins Alexanderschool groeide na de bevrijding het aantal leerlingen tot
boven de 300. De school moest echter een aderlating ondergaan toen op 30 au-
gustus 1952 in wijk Schenkel de Hervormde ‘Groen van Prinstererschool’ werd
geopend. Dit kostte ruim 100 leerlingen. Hoewel dit de overige leerlingen in de
tot dan overbevolkte klassen ten goede kwam, blijft het de vraag hoe het
schoolhoofd zich heeft gevoeld.
Op 1 maart 1954 nam hoofdonderwijzer Boomsma afscheid van de school om-
dat hij de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Hij was op deze school 44
jaar werkzaam geweest. Tegelijk met zijn afscheid werd diens opvolger, de
heer B. Koekoek, door bestuursvoorzitter Leendert Vermeer geïnstalleerd. Het
nieuwe hoofd was voortvarend en richtte in Capelle de V.G.L.O.-school als een
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De Prins Alexanderschool, omstreeks 1940. 
(collectie: mevr. P.M. Slobbe)



afzonderlijke afdeling op. Reeds een half jaar later kon worden ‘begonnen met
het onderwijs in huishoudkunde en vrouwelijke en fraaie handwerken’. Voor
dat huishoudonderwijs waren de lessen zo ingericht, dat de meisjes op maan-
dag en vrijdag gedeeltelijk vrij zouden hebben om thuis te helpen in het gezin.
Theorie en praktijk vulden elkaar zo goed aan. Op 1 oktober 1954 werd de
‘Huishoudkeuken’ door burgemeester Jacob van Dijk officieel in gebruik geno-
men. Gezien de toename van het aantal leerlingen bleek de V.G.L.O.-school in
een grote behoefte te voorzien. In de daardoor ontstane nood aan lokalen werd
in september 1957 tegemoet gekomen toen deze school vier vaklokalen extra
ter beschikking kreeg. De kruidenierszaak van Arie van den Dool en oude en-
kele opstallen aan de Capelseweg, die deels voor de school en deels voor het
gymnastieklokaal stonden, hadden plaats moeten maken voor een nieuw aange-
bouwde vleugel met ‘2 ruime lichte en moderne leslokalen’ en ’2 grote vaklo-
kalen voor ’t onderwijs in handenarbeid aan de jongens en nuttige en fraaie
handwerken aan de meisjes’ . Op dat moment had de school bijna 320 leerlin-
gen en 13 leerkrachten.
Helaas vertrok ‘bovenmeester’ Koekoek op 7 september 1961 naar elders.
Door nieuwe wettelijke bepalingen moest de Prins Alexanderschool worden
gesplitst in een G.L.O. en een V.G.L.O. Dit had hem doen besluiten een benoe-
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De in 1957 aangebouwde vleugel van de V.G.L.O.-school. 
(collectie: Beeldbank HVC)



ming te Naaldwijk aan een school met 16 klassen te aanvaarden. Daarna kreeg
de school een tweehoofdige leiding, de heer L.C. Voorbij leidde het G.L.O. en
de heer P. Spijksma de V.G.L.O.  Beide werden in hun functie geïnstalleerd op
de afscheidsavond van de heer Koekoek. Bij het aantreden van beide heren had
de school 270 leerlingen, maar in de daarop volgende jaren liep dat aantal
voordurend terug.
In 1972 moest de school na 93 jaar noodgedwongen de deuren sluiten omdat
deze instelling niet langer in aanmerking kwam voor subsidie. De terugloop tot
56 leerlingen was niet alleen ontstaan door vergrijzing van de wijk Schenkel,
maar enkele kerkgenootschappen hadden ondertussen eveneens scholen ge-
sticht waar sympathiserende ouders hun kinderen voortaan heen stuurden. Wel
bleef het schoolgebouw hierna voor diverse doeleinden intact. In een gedeelte
ervan was van 1974 tot zomer 1984 de Reformatorische Rehobothschool voor
kleuter en basisonderwijs gehuisvest, terwijl jongerensociëteiten de andere lo-
kalen kregen toegewezen.
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Onder ‘Half miljoen voor sloop’ berichtte het Rotterdams Dagblad op 8 no-
vember 1994: ‘De Capelse gemeenteraad heeft gisteravond bijna een half mil-
joen gulden beschikbaar gesteld voor de sloop van gebouwen. De bebouwing
aan Bermweg 69 / Capelseweg 5 (de Prins Alexanderschool met de in 1957
aangebouwde vleugel - KK), het voormalige schoolgebouw van ‘De Ark’ en het
gymnastieklokaal aan de Koggerwaard zullen van dit geld worden gesloopt. De
werkzaamheden zullen binnenkort beginnen. Op de vrijkomende grond zal
nieuwe bebouwing verrijzen’.

De sloop was toen al in volle gang. Sloper Gijs Hol uit Nieuwerkerk aan den
IJssel sloeg al een dag eerder, toen ’s avonds het raadsbesluit nog moest vallen,
met de bak van zijn kraan het eerste gat in het achterste lokaal. 
Toen na enkele maanden ten langen leste het slooppuin, de getrokken heipalen
en nog resten slieten van de oude fundering van het eerste schoolgebouw wa-
ren afgevoerd, was de afbraak van de oude school op 24 februari 1995 vol-
tooid. Op de plaats waar 116 jaar lang de schoolgebouwen het aanzicht boden
aan de bewoners van rondom ‘Het Kruis’, werd rond Sinterklaas 1998 de eer-
ste paal geslagen voor appartementen boven winkels.

Kees Klomp

Met dank aan de heer G.W. Oskam die mij gegevens aanreikte over de sloop
van de school. 
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DIJKVERSTERKING CAPELLE
Ter voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering van de dijkverster-
king vanaf april 2016 is het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard al enige tijd bezig met het treffen van (procedurele)
voorbereidingen. In hun Nieuwsbrief van juli 2014 melden zij o.a. het
volgende.
“Het is de bedoeling dat de dijkversterking in de Dorpsstraat wordt uitgevoerd
in grond met daarnaast een constructie onderaan de rivierzijde van de dijk in de
buurt va de Mient. Zowel bij rijksmonument Dorpsstraat 31 als bij de tweede
gracht rondom het voormalige Slot moet maatwerk worden geleverd om daar
ook in grond te kunnen versterken.
Voordelen van deze versterking in grond zijn o.a. minder kans op schade aan
woningen, minder overlast voor de omgeving en het behoud van de rijksmonu-
menten Dorpsstraat 31 en Dorpsstraat 3, waarin onder meer restaurant Het Per-
ceel is gevestigd. De uitvoering is sneller en de kosten lager. Ook is het door
deze variant in de toekomst gemakkelijker om de dijk opnieuw te versterken
als dat nodig is.
Verder is gebleken dat de dijk ter hoogte van het restaurant, de opritten aan
weerszijden van het Plantsoen en bij het gemaal toch sterk genoeg is, zodat we
daar geen maatregelen hoeven te treffen om de dijk te versterken. Er worden
proefsleuven gegraven om meer inzicht te krijgen in eventueel aanwezige ar-
cheologische waarden.”

Zie voor meer informatie: www.hhsk.nl/dijkversterkingcapelle.
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HET TIMMERMANSPLANKJE VAN 
PIETER MOLENAAR (1892-1986)
De HVC gaf in een tentoonstelling aandacht aan ‘Ambachtelijk verle-
den’. De Nieuwerkerkse Oudheidkamer heeft op de stalzolder permanent
diverse voorbeelden van timmermansgraffiti hangen. Eén ervan betreft
een Capelse timmerman en het plankje daarmee komt nog uit de ten-
toonstellingsboerderij zelf ook.
Op vrijdag 24 oktober 1879 trouwden in Nieuwerkerk aan den IJssel de
Nieuwerkerkse Pieter Molenaar (24) met zijn buurmeisje Wijntje Anker, gebo-
ren in Nieuwkoop (22). (Haar ouders Willem Anker uit Stolwijk en Maria in ’t
Hout uit Nieuwerkerk overleden jong. Zij werd opgevoed bij oom Jan in ’t Hout
van een paar huizen verder aan de ’s-Gravenweg.) Pieter was één van de zonen
van Maarten Molenaar en Aaltje Verkaik, die in 1838 uit Stolwijk naar
Nieuwerkerk kwamen. Na
jaren pachten was deze
Maarten in 1856 eigenaar
geworden en hij noemde zijn
’s-Gravenwegboerderij daar-
na ‘Nooitgedacht’. (Dit pand
met nu de huisnummers 6, 6a
en 8, is sinds 1992 verrijkt
met de Oudheidkamer.)
Pieter vestigde zich op een
nieuwe boerderij aan de
Capelse Scholle vaart -
s(ch)eweg, die hij óók
‘Nooitgedacht’ noemde (en
die later huisnummer 13
kreeg). Broer Maarten bleef
op de ouderlijke boerderij
met die naam. Pieter noemde
zijn op 25 april 1892 geboren
zoon ook Pieter en sindsdien
was er sprake van senior en
junior.
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Piet Molenaar met gereed-
schapsbak 

achter Kanaalweg 35 
(coll. fam. Van Es)



Timmermansplankje
Pieter Molenaar junior werd timmerman en kluste in 1909, 17 jaar oud, bij zijn
oom Maarten op ‘Nooitgedacht’ aan de ’s-Gravenweg. Hij schreef toen, zoals
vele timmerlui dat deden, op een uit het zicht zijnde plek zijn naam op een
plankje: ‘P. Molenaar Capelle a/d IJ – 2 Juli 1909 timmerman’. Aan de achter-
kant schreef hij, en dat is unieker: 

‘Wanneer dit geschrift 
door u of na u wordt gevonden

Ben ik al lang door den dood verslonden’.

Het werd bewaarheid: hij overleed in 1986 en in 1996 werd het plankje aange-
troffen bij een volgende verbouwing; het is sindsdien geëxposeerd in de
Oudheidkamer onder hetzelfde dak.
Het fenomeen van dergelijke ‘potloodgraffiti’ was eeuwenlang zó breed gebrui-
kelijk, dat men in 1996 in dezelfde boerderij ook nog een latere aantekening
van een Nieuwerkerker op spaanplaat tegenkwam: ‘G. Verkaik oud 55 j Tim-
merman bij Wed Vianen Kerklaan 22 verbouwd Febr. 1966’. Ook dat hangt nu
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Woning met achtergelegen werkplaats ’s-Gravenweg 283 
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op de museale stalzolder, net zoals een van elders aan de weg verkregen pleed-
eksel met binnenin de tekst ‘Terlouw mr timmerman met Vermeule’ (Terlouw
zat aan de Nieuwerkerkse Rijskade). Graag worden dergelijke Capelse op-
schriften hier ook eens gememoreerd, zeker van evt. Pieter Molenaar!
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Plankjes van Piet Molenaar uit HVN-collectie 
(bruikleen fam. Maarten Molenaar)



Pieter jr verder
Pieter woonde tijdens zijn huwelijk in het pand ’s-Gravenweg 283-285, waar-
van 285 was verhuurd. Naast de timmerwerkzaamheden bouwde hij ook wo-
ningen, altijd in geringe aantallen tegelijk. Hij besteedde het metselwerk
meestal uit aan Bart Looije. Zo bouwde hij de dubbele woning pal voor de
Kerk laan en ook de twee maal twee onder één kap-woningen achter café ‘De
Roode Leeuw’, tussen de beide boerderijen ‘Nooitgedacht’! Verbouwingen en
reparaties vormden de hoofdmoot van zijn werkzaamheden. Wijnand Schinkel
(zijn neefje en broer van de kleine Maarten van de ex-museumboerderij ’s-Gra-
venweg 325) was bij hem in dienst. Molenaar was jarenlang steunpilaar van de
Oranjevereniging De Schinkel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog veilden ‘de
Duitsers’ de bezittingen van deze vereniging. Hij kocht toen voor ƒ 25,- de
twee erepoorten die met Koninginnedag op de Kanaalweg werden opgericht
(eentje ter hoogte van Café Kanaalzicht van Henk de Bruijn en eentje ter hoog-
te van timmerman Maarten Buijs op Kanaalweg 23). De erepoorten werden tot
na de oorlog opgeslagen op de zolder boven de stal van de boerderij van Maar-
ten Schinkel op ’s-Gravenweg 325. Anders dan de rest van de familie de Mole-
naar, die de C.H.U. aanhing, was Pieter overtuigd liberaal en behoorde hij met
meester Herweijer (hoofd van O.L.S. 3) tot de oprichters van de Capelse afde-
ling van de V.V.D. Volgens zijn zoon Piet zei hij tegen hem toch altijd: ‘Ik ben
het maar voor 51% eens met de V.V.D.’
Slot
De Nieuwerkerkse Oudheidkamer heeft van de boerderij ‘Nooitgedacht’ aan de
Schollevaartseweg dankzij de laatste eigenaar Leendert Ouwendijk (bewo-
ningsperiode 1952-1992) twee grote koperen kranen, ook fors qua diameter.
(De ene boerderij ‘Nooitgedacht’ werd net afgebroken toen in de andere een
Oudheidkamer startte, ook in 1992!) Deze zaten in de boerderij, vrij zeker voor
koelbakken, met forse leidingen naar het kanaal oftewel de nabijgelegen ring-
vaart van de polder Prins Alexander, en zoiets had gezien het hoogteverschil
voldoende druk, maar was niet gratis.

Adri den Boer, secr. HVN

Naschrift redactie
Het zou leuk zijn wanneer naar aanleiding van dit verhaal meer van deze
plankjes of andere vormen van dergelijke ‘graffiti’ uit Capelle boven water
zouden komen. Hoe langer geleden geschreven, hoe leuker uiteraard. 
De HVC houdt zich aanbevolen!
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DE VOORMALIGE CAPELSE KADE

In de 12e eeuw werd vanaf de iets hogere zand- en kleigronden langs de
Hollandsche IJssel begonnen met de ontginning van het achterland. Een
van de eerste werkzaamheden was het graven van (ont) wateringen die
het water vanuit het ontginningsgebied naar de IJssel voerden. Daar
werd het bij laag water via afsluitbare duikers/sluisjes in de rivier ge-
loosd. Langs deze wateringen werden kaden aangelegd om achter in het
ontginningsgebied te kunnen komen.
Tegelijk begon het graven van de langs- en dwarssloten die zo bepalend zijn
voor het slagenlandschap en die op de wateringen uitkwamen. Omdat de tech-
nische mogelijkheden beperkt waren werden de te ontginnen gebieden niet te
groot gemaakt.
Men ging eerst
niet verder dan de
achterkade die nu
de ’s Gravenweg
is. De aangelegde
kaden werden
daarbij als water-
scheiding tussen
de verschillende
gebieden ge-
bruikt. Tussen
twee kaden lag
een polder. Ca-
pelle kende drie
van deze ontgin-
ningsgebieden
met bijbehorende
wateringen en ka-
den.
Bij het onderzoek
naar de cultuur-
historisch belang-
rijke objecten in
Capelle is geble-
ken dat diverse
overblijfselen van
deze ontginnings-
werken na onge-
veer 900 jaar nog
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steeds bestaan. Een daarvan is de voormalige Capelse kade, die ligt langs het
Fjordenpad in de wijk Oostgaarde. Gezien hun vorm en hun ligging in de
Noordse buurt wordt ze ook wel de Noordse eilandjes genoemd.
Deze kades waren gemaakt van het veen dat ter plaatse aanwezig was. Nu is
veen een slechte grondstof om te bouwen. En vooral naast die watering kon bij
wind makkelijk grond van de kade in het water wegzakken. Om dat te voorko-
men werden op de rand van de kaden zwarte elzen en soms wilgen geplant. De
bedoeling daarvan was dat de wortels van deze bomen de veengrond van de
kade vastlegden. Maar omdat hoge bomen letterlijk veel wind vangen bestond
het gevaar dat deze hoge bomen door de zwakke en natte ondergrond omwaai-
den. Daarmee zou dan een deel van deze kades wegslaan. Door deze bomen re-
gelmatig te snoeien werden ze laag gehouden. Waardoor de wind er minder vat
op had. Omdat de nieuwe takken uit de oude stammen moesten uitlopen wer-

den de stammen
niet te laag afge-
zaagd. Deze
vorm van snoeien
heet broeken. En
zo ontstonden de
voor deze omge-
ving eveneens ty-
perende elzenka-
des. 
Om deze kade te
bewaren is het
belangrijk dat het
onderhoud zoals
het eeuwen lang
is uitgevoerd,
blijft doorgaan.
Dat betekent re-
gelmatig de elzen
broeken en met
het snoeihout be-
schoeiingen langs
de waterkant
vlechten. 
In de tegenwoor-
dige tijd is er ech-
ter begrip ge-
groeid voor een
andere belangrij-
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ke functie. De elzen produceren elzenproppen. En de elzenkades zijn daarmee
een belangrijke plek waar vogels ’s winters voedsel kunnen vinden. Om die re-
den is men er in de loop van de tijd toe overgegaan om de kades in fasen te
snoeien. Zodat niet de hele kade na een broekbeurt kaal zou zijn. 
Het onderhoud van de kaden is een probleem geworden. Het onderhoud van de
watergangen is een taak van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpe-
nerwaard (HHSK). Maar om puur waterstaatkundige redenen is de kade in zijn
cultuurhistorische vorm niet meer nodig. Andere oeverbeschoeiingen zijn im-
mers goedkoper in aanleg en onderhoud. Er is geprobeerd om het onderhoud
over te doen aan de gemeente, maar die staat daar ook niet om te springen.
In het recente verleden zijn buurtbewoners en de Stichting Natuurvrienden Ca-
pelle (SNC) in actie gekomen om aan te dringen op het behoud van deze elzen-
kade. Dat is nog urgenter geworden nu HHSK vorige winters het onderhoud
erg onzorgvuldig heeft uitgevoerd. Zo zijn er veel te hoge bomen blijven staan.
Waardoor het voortbestaan van de kade in gevaar is.
Dat is de reden geweest waarom de HVC de SNC en de bewoners te hulp is ge-
komen. Er is om overleg met HHSK gevraagd om het onderhoud beter gere-
geld te krijgen. We hebben daar ook voorstellen voor gedaan. Daarnaast is de
suggestie gedaan om de Capelse kade en andere waterbouwkundige restanten
van de ontginning tot cultuurhistorisch object van HHSK te maken. Het gaat
per slot van rekening om hun eigen historie.
Maar in een gesprek op 12 augustus bleek het dat HHSK nog steeds vooral
geïnteresseerd is in waterafvoer en niet in kades en cultuurhistorische objecten.
Maar wij laten het daar niet bij zitten.
Andere waterbouwkundige cultuurhistorische objecten in Capelle zijn:
De Hollandsche IJssel, Schielands Hoge Zeedijk, Middelwetering van de pol-
der Keeten ( bij de Smetanalaan), de dijkstoep van de Raadhuisstraat, de Mo-
lenvliet, het water van de Mient, de dijkstoep van de Kerklaan, veerstoep het
Kleine Veer, Middelwetering van de polder Middelmolens bij het Maasdal, de
rechte stukken van de Klaas Klinkertkade, de Schollevaartse tocht bij de Bur-
gemeester van Beresteijnlaan, de Nieuwerkerkse tocht bij de brug (bocht) in de
Capelseweg, de Ringvaart van de Prins Alexanderpolder, de Mient Oostgaarde
of de 4e Mient van de Hoogdorppolder tegenover ’s Gravenweg 339 A/B, Mo-
lenvliet van het water de Mient van de Middelmolenspolder ( naast het voor-
malige restaurant de Dorsvlegel), de Middeltocht, de aanvoer voor het J. A.
Beijerinckgemaal, de vloedplanksponningen aan de Dorpsstraat 140 tm 168.
Deze tekst is mede gebaseerd op het rapport Cultuurhistorische objecten in
Capelle aan den IJssel, uitgebracht op verzoek van de gemeente door Stichting
Landschapsbeheer Zuid-Holland met medewerking van onze HVC.

Wim van den Bremen
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HET VERHAAL ACHTER DE FOTO (9)
Het moet een mooi schouwspel zijn geweest, het optreden van de vier
sleepboten op de foto bij deze aflevering. Als liefhebber van deze stoere
werkpaarden had ik er dan ook graag bij willen zijn. Bijzonder is dat de
vier slepers sleuren aan een schip dat nog op de helling ligt, een actie die
laat zien dat hier sprake is van een tewaterlating met problemen. Maar
welke? Wat ging er fout?

De foto is gemaakt in de middag van woensdag 30 juli 1947 op de nieuwbouw-
werf van A. Vuyk & Zonen’s Scheepswerven NV aan de Dorpsstraat, ook wel
Werf II genoemd. Op de langshelling links, het achterschip van de 3800 ton
metende en 106 meter lange ‘Ribeira Grande’. Een koelschip, ingericht voor
het vervoer van fruit van de archipel Azoren, 1500 kilometer ten westen van
Portugal en middenin de Atlantische Oceaan-archipel, naar landen overal el-
ders in de wereld. Opdrachtgever voor de bouw van dit motorvrachtschip, wel-
ke ook over een accommodatie beschikte voor 12 passagiers, was de Portuge-
se rederij ‘Carregadores Açoreanos’ gevestigd te Lissabon. De naam van de
toekomstige thuishaven luidde Ponta Delgada, de hoofdstad van de Azoren, ge-
legen op het grootste eiland van de archipel: Sâo Miquel. Verder van links naar
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rechts de motorsleepboot ‘Kronos III van de NV Standaard Transport Maat-
schappij Rotterdam (bouwjaar 1899, ex. s.s. Fendel XXI 1920), als kopboot
van de stoomsleepboot ‘’ Europa’ van v/h P. Smit jr. (bouwjaar 1916, ex. Ban-
ka 1924, 375 pk in 1957 gesloopt), gevolgd door de stoomsleepboot ‘Vrede’
van Nieuwe Matex NV (bouwjaar 1900, ex. Jumbo 1913, ex. Engeland 1924,
280 pk, in 1951 gesloopt), met als kopboot de stoomsleepboot ‘Hellegat’ van
v/h P. Smit jr. (bouwjaar 1915, ex. Willy Thomas 1916, 140 pk, in 1951 ge-
sloopt). Op de achtergrond, aan de overzijde van de Hollandsche IJssel, de IJs-
seldijk in Krimpen aan den IJssel.
Tewaterlating
Een tewaterlating van een zeeschip bij de nieuwbouwwerf van Vuyk aan de
Dorpsstraat was iedere keer weer een fascinerende gebeurtenis. Een feestelijk
en spannend moment, dat men al weken van tevoren kon zien aankomen. Als
de scheepsromp keurig in de verf stond en de naam in keurige letters op ‘kop
en kont’ geschilderd, dan was de stapelloop van het nieuwe schip binnen af-
zienbare tijd een feit. Ook het ten behoeve van de doopceremonie voor de hel-
ling gebouwde bordes betekende dat het nieuwe schip spoedig te water zou
worden gelaten. Familie van het werfpersoneel wist dan inmiddels wel wan-
neer precies het zover was. Zo niet, dan was er altijd nog het weekblad ‘De IJs-
sel- en Lekstreek’, die gewoonlijk het tijdstip in één van haar kolommen ver-
meldde. Op de dag zelf werd er vanaf de hijsmasten en de kantoren van de werf
uitgebreid gevlagd, net als op het doopbordes voor de boeg van het schip. Ook
dat was een teken dat er een schip te water zou worden gelaten die dag. Niet al-
leen wapperde dan de nationale driekleur, maar ook de vlaggen van de werf, de
rederij, de gemeente, de provincie en niet te vergeten het land waar zich de
thuishaven van het nieuwe schip bevond. Soms was ook de boeg van het nieu-
we schip versierd. Kortom, een stapelloop was altijd feest!
Dankzij het vakmanschap van het personeel van de scheepswerf verliep een te-
waterlating vrijwel altijd zonder problemen. Toch waren de verantwoordelijken
iedere keer weer blij als het nieuwe schip in de Hollandsche IJssel dreef en vei-
lig en wel aan de afbouwkade lag afgemeerd. Daarom werd voorafgaande aan
de ‘lancering’ niets aan het toeval overgelaten. Uiteraard moest het casco hele-
maal gereed zijn, compleet met (hulp)motoren, schroefas, roer en een deel van
de werktuigkundige installatie. Enkele dagen voor ‘het moment suprême’ werd
het schip op van vet voorziene sleden en goten gezet. De goten, met de sleden
erop, plaatste men vervolgens met behulp van keggen tussen de kiel en de zo-
genaamde stoppingen. De scheepsromp rustte daarna dan licht op de sleden en
goten en werd dan vooral opgevangen door de naast de glijgoot opgestelde
stoppingen en keggen. Even voor de tewaterlating, als de doopster van het
schip en de genodigden op het doopbordes waren gearriveerd, werden de laat-
ste keggen tussen de stoppingen en het schip weggeslagen en drukte het schip
met haar hele gewicht op de sleden en de met vet gevulde houten goten. Alleen
de zogenaamde ‘klink’ hield het schip dan nog vast. Ook werd vooraf de worp-
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afstand van de champagnefles gemeten en vanaf het doopbordes een proefgooi
gedaan. Niets, zo dacht men, stond een feestelijke, veilige en succesvolle tewa-
terlating van de ‘Ribeira Grande’ in de weg. Het liep echter anders!

Wel een doop, maar geen stapelloop
Voor de doop van de ‘Ribeira Grande’ kwam de Viscondessa (burggravin) de
Botelho, echtgenote van de directeur van de ‘Companhia de Navegaçao Core-
gadores Açoreanos’, van het zonnige Lissabon naar het met een hittegolf kam-
pende Capelle aan den IJssel. Daar, op het bloedhete doopbordes voor de boeg
van het schip, bood de directie van Vuyk haar een zilveren dienblad met in-
scriptie aan. Op het blad een fles ‘Caves da Raposeira’, een Portugese cham-
pagne en bestemd voor de doop van de ‘fruitjager’. Even later, na een korte
toespraak en de in het Portugees uitgesproken woorden “Ik wens u en de opva-
renden een behouden vaart”, deed de doopster haar plicht en spatte de met rose
anjers versierde fles tegen de scheepsboeg uiteen en waarna het kostelijke
vocht langs de scheepshuid van de ‘Ribeira Grande’ naar beneden droop. Tege-
lijkertijd werd door het werfpersoneel onder het schip ‘de klink’ gelicht, waar-
na het schip zeer aarzelend in beweging kwam. Echter zo langzaam, dat bijna
niemand er iets van merkte. Na ongeveer een halve meter in de richting van de
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IJssel te zijn opgeschoven bleef het schip onwrikbaar liggen waar het lag.
Doopster, directie, gasten, werfpersoneel en de toeschouwers langs de oevers
van de Hollandsche IJssel in Capelle- en Krimpen, vertwijfeld achterlatend,
vergeefs wachtend op het moment dat het gloednieuwe schip het water van de
IJssel in zou glijden en opstuwen. Toen ‘de fluit’ van de werf en de stoomflui-
ten van de sleepboten, welke volgens traditie net zo lang van zich zouden laten
horen tot het volledige schip in het water zou lag, al snel ermee ophielden wist
iedereen dat er iets goed mis was. Een nachtmerrie voor ‘de werfbaas’, die met
zijn mensen meteen aan de slag ging met een aantal ‘scheepsbouwertrucs’. Zo
probeerden ze tegen beter weten in (het schip was met haar 3800 ton veel te
groot en te zwaar) het casco in beweging te krijgen door het ‘te schommelen’,
dat wil zeggen er van opzij aan één kant balken onder te schuiven en deze met
man en macht proberen op en neer te bewegen. Tegelijkertijd maakten de
sleepboten aan het achterschip vast in een poging de ‘Ribeira Grande’ van de
helling te trekken. Aanvankelijk kregen de slepers het schip een weinig in be-
weging, maar na een centimeter of tien in evenveel minuten te zijn opgescho-
ven, deed het helemaal niets meer en was ook nog eens het gunstig tij in de IJs-
sel voorbij. De enige conclusie die dan ook kon worden getrokken was: “Wel
een scheepsdoop, geen tewaterlating en einde feest”. Een bittere teleurstelling
voor de scheepsbouwers Vuyk en in het bijzonder voor hun Portugese op-
drachtgevers die vergeefs vanuit Portugal waren overgekomen, mede omdat
eveneens de gereedliggende feestelijke versierde kiel voor het zusterschip
‘Monte Brasil’ niet op de door de tegenslag bezet gebleven helling kon worden
gelegd.
De oorzaak
Vrijwel zeker lag de oorzaak van de mislukte stapelloop in de hoge temperatu-
ren tijdens de hittegolf die Nederland in de laatste week van juli 1947 teisterde,
de derde al dat jaar, een vierde zou nog volgen. Het vet was als gevolg van de
al dagen heersende tropische temperatuur van 35 graden namelijk snel inge-
droogd, maar mogelijk ook te vroeg op de sleden en goten aangebracht. Dit al-
les, in combinatie met de druk van het schip, zorgde ervoor dat het vet van een
glijmiddel transformeerde naar een klevende, rubberachtige substantie, waar de
‘Ribeira Grande’ door haar gewicht ook nog eens doorheen zakte en hout op
hout gleed zeker niet. Na enige tijd wachten op een wonder, staken de directie
en hun gasten - waaronder de Visconde (burggraaf) en Viscondessa de Botelho,
de ontwerper van het schip Lt. Henrique de Noronha, de Portugese consul Vas-
co Taborda Terreira en de leden van het Capelse gemeentebestuur - de dijk over
naar de ontvangstruimte in het nieuwe kantoorgebouw aan Dorpsstraat 89, te-
genwoordig het Vuykhuis. Daar stonden glazen met Portugese champagne
klaar om te toosten op het nieuwe schip, dat tegen alle verwachtingen in en tot
teleurstelling van iedereen, nog op het droge stond. Het gezelschap liet zich on-
danks de tegenslag, de ‘Caves da Raposeira’ goed smaken en brachten enigs-
zins in mineurstemming toch een dronk uit, echter nu op de toekomst van de
werf en de goede afloop. De Visconde de Botelho sprak als opdrachtgever te-
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gelijkertijd zijn vertrouwen uit in de werf Vuyk en herinnerde de aanwezigen
eraan dat de ‘Ribeira Grande’ en haar zusterschip ‘Monte Brasil’ de eerste gro-
te opdracht was van een Portugese rederij aan een Nederlandse scheepswerf.
Een werf die de voorkeur kreeg boven die van werven in Engeland en Zweden.
Onder de aanwezigen bevond zich ook de met de Adriaan en Piet Vuijk be-
vriende Cornelis Verolme, de latere scheepsbouwer die met zijn nog jonge
‘Scheepsinstallatiebedrijf Nederland’ de complete machine-installatie van bei-
de schepen mocht inbouwen. “Het was één van mijn eerste grote opdrachten,
waarmee ik tevens kon laten zien dat mijn bedrijf ook de installatie van zee-
schepen voor zijn rekening kon nemen”, aldus Verolme in zijn in 1971 gepubli-
ceerde memoires van 1971. Overigens waren de motoren voor alle twee de
schepen al in de Tweede Wereldoorlog door de reder zelf bij Sulzer AG in het
Zwitserse Winterthur besteld.
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Het directiekantoor van A. Vuyk & Zonen’s Scheepswerven aan Dorpsstraat
89. De fraaie bestelwagen die voor het pand staat geparkeerd is van de

Nederlandsche Telegraaf-Maatschappij Radio Holland. Hoewel het kantoor-
gebouw eind 1944 in ruwbouw al gereed was, kon het als gevolg van de

schaarste aan bouwmaterialen in- en direct na de Tweede Wereldoorlog pas in
1947 in gebruik worden genomen. De zeer representatieve ontvangstruimte
van het kantoorgebouw werd voor en na de mislukte tewaterlating van de

‘Ribeira Grande’ voor het eerst benut. 
Foto: Collectie Roovers/HVC-Beeldbank.



Te water
De dag na het debacle werd meteen begonnen met het opvijzelen van het schip
en het verwijderen van het oude- en het aanbrengen van het nieuwe vet. Een
karwei waar men op de werf zo’n kleine drie weken mee bezig is geweest. Uit-
eindelijk viel donderdag 21 augustus 1947 de klink onder de ‘Ribeira Grande’
voor de tweede keer, waarna het schip, weliswaar in stilte en zonder feest en
poespas, alsnog in haar element gleed. Het schip werd geheel volgens de be-
proefde methode in de rivier tot stilstand gebracht door de met staaldraden aan
het casco bevestigde grote bossen kettingen (peuren), die al slepende over de
bodem van de rivier de vaart uit het schip haalden. Even nam de ‘Ribeira Gran-
de’ de hele breedte van de Hollandsche IJssel in beslag, waarbij de gereedlig-
gende sleepboten haar opvingen, vastmaakten en aan afbouwkade afmeerden.
Daarna werden de sleden - die eveneens met staaldraden aan het schip vastza-
ten - losgemaakt en er onderuit getrokken. Welke sleepboten bij de manoeuvres
betrokken waren heb ik niet kunnen achterhalen, maar ongetwijfeld zal het op-
nieuw een mooi schouwspel zijn geweest. Donderdag 29 januari 1948 was het
zover dat de ‘Ribeira Grande’ kon worden opgeleverd. Pas negenendertig jaar
later, in 1987, zou het voortreffelijke schip in Lissabon worden gesloopt. Haar
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Donderdag 21 augustus 1947, de ‘Ribeira Grande’ 
glijdt drie weken na de doop alsnog in haar element. 

Foto: collectie HVC-Beeldbank.



zuster ‘Monte Brasil’, liep op donderdag 8 april 1948 van de helling en werd
op dinsdag 17 augustus 1948 aan de rederij overgedragen, om in 1981, eve-
neens te Lissabon te worden gesloopt.

Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
Verdwenen Scheepshellingen. Ger Mulder en Paul Weyling (2005).
Verolme Memoires. Cornelis Verolme met medewerking van Leo Ott (1971).
Nationaal Sleepvaart Museum, Maassluis (2014).
Kijk voor meer historische foto’s op www. capelleinbeeld.nl, een gezamenlijk
project van de Historische Vereniging en de Gemeente Capelle aan den IJssel,
welke op 29 oktober 2011 officieel van start ging. Inmiddels staan er meer dan
8500 historische foto’s (met bijna 6000 beschrijvingen) uit de collecties van de
HVC, de gemeente en particulieren online, die over de gehele wereld kunnen
worden bekeken.
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De ‘Ribeira Grande’, tussen de Koninginnebrug, de brug over de
Koningshaven in Rotterdam, op weg naar zee. Daarachter de

Koningshavenbrug, de officiële naam van de spoorweghefbrug die in de volks-
mond vrijwel altijd ‘De Hefbrug’ of kortweg ‘De Hef’ wordt genoemd. Links

het Noordereiland. Foto: collectie HVC-Beeldbank.



RECTIFICATIE ÉN AANKOOP
Gaarne wil ik
een rectificatie
doen bij het arti-
kel van Adri den
Boer in de HVC-
nieuwsbrief van
najaar 2013. Het
betreft het schil-
derij van Jan
Sirks in de
Groenendijk met
de foutieve bena-
ming “Kerklaan
Kapelle aan den
IJssel”. 
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CapGM 2644 1  De oude situatie van 23 februari 1960.



In het artikel wordt gesuggereerd dat het de woningen “Groot-genoeg” betreft
(foto beeldbank Capelle CAPGM-632). Dit is niet juist.

Het betreft hier namelijk het huisje dat oostelijk van de woningen Groenendijk
17-19 stond, een paar honderd meter oostelijker dan “Groot-genoeg” aan de
overzijde van de huidige kantoren van de gemeentewerf. Zie foto CAPGM-
2644 1 en 2, waarbij op foto 1 (de oude situatie) van 23 februari 1960, bij de
huizen midden op de foto, (de hoge huizen op het schilderij) aan de rechterzij-
de, nog net het dak en de schoorsteen van het lage huisje te zien zijn. Op foto
2, van 5 augustus 1960 staan de nieuwe (nog bestaande) huizen Groenendijk
17, die op de fundering van de oude zijn gebouwd. Het lage huisje is, tezelf-
dertijd met de bouw van de nieuwe huizen, gesloopt. Het lange lage dak ach-
ter genoemde huizen op het schilderij, zijn van de steenplaatshuizen van foto
CAPGM-1396. Ik kan mij deze huizen nog goed herinneren uit mijn jeugd,
daar ik in 1948 op Kerklaan 58 geboren ben en in mijn jongensjaren heel veel
op dorp en Groenendijk heb rondgezworven. Ik ben blij dat ik, door uw artikel
in de nieuwsbrief, op het schilderij ben geattendeerd. Het roept voor mij veel
herinneringen op, ik heb het daarom, via kunsthandel Van Driel in Rotterdam,
aangekocht. 

Met vriendelijke groeten, 
Maarten Boudestein 
Kvamsvegen 1816 

2670 Otta (Noorwegen)

PS. Dank voor de terechte rectificatie en leuk dat de bijdrage tot kunsthandel
leidde. Identificatie voor iemand zonder herinneringen daar was extra moeilijk
door ook nog verschillende dijkhoogten. (AdB)
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CapGM 2644 2 De situatie van 
5 augustus 1960.

CAPGM-1396 de steenplaatshuizen



Het leesplankje kent waarschijnlijk iedereen en velen hebben volgens
deze methode leren lezen.
“Met behulp der leesplaat kunnen alle leerlingen, de achterlijke niet uit-
gezonderd, nagenoeg geheel door eigen kracht en uitoefening zich in de
leeskunst bekwamen” Aldus de heer Colenbrander, onderwijzer in De-
venter, die in 1902 een nieuwe leesmethode op de markt bracht.
Het lespakket bestond uit een grote plaat met afbeeldingen die de onderwijzer
bij klassikaal lesgeven kon gebruiken. De kinderen kregen een klein formaat
van dezelfde plaat, geplakt op papier of karton. Later werden de plaatjes op
houten plankjes geplakt, waardoor er ze een echt leesplankje hadden.
De woorden van dit plankje luidden: geit, zeep, does, hout, roos, wiel, haan,
beuk, duif, schuur, mes, vat, bijl, hok, juk, wip.
Het idee om kinderen met een leesplankje te leren lezen was niet van Colen-
brander zelf. Hij deed inspiratie op bij M.B. Hoogeveen, hoofd van de school
in Deventer waar Colenbrander zelf les gaf.
Hoogeveen ontwierp rond 1894 al een leesplankje, omdat hij meende dat een
kind op school ook wat te doen moest hebben. Het was een houten plankje met
15 afbeeldingen
en onder elk
plaatjes ruimte
om met losse let-
ters een woord te
leggen. Het uit-
gangspunt was
dat scholieren
leerden woorden
te ontleden in
klanken, maar
ook dat door sa-
menvoegen van
klanken woorden
konden worden
gemaakt. De
woorden waren
zó gekozen dat de
belangrijkste let-
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ters van het alfabet erin voorkwamen: raam, roos, neef, fik, gat, wiel, zes, juk,
schop, voet, neus, muur, bijl, ho, duif, ei. Zijn eigen zoon was ‘proefkonijn’ en
dit verliep goed. Een uitgeverij in Deventer toonde interesse voor Hoogeveen’s
vinding en bracht het leesplankje rond 1897 op de markt. De methode bestond
uit een handleiding, een grote leesplank voor klassikaal gebruik, kleine lees-
plankjes met letterdoosjes voor elk kind en bijbehorende leesboekjes.
Aan dit allereerste leesplankje werd nog wat gesleuteld tot een 5e uitgave. In
1910 bracht Wolters in Groningen “Hoogeveens verbeterde leesmethode” uit.
Dit aap-noot-mies plankje werd het meest gebruikte leesplankje op de Neder-
landse scholen. Bij deze versie hoorde een vertelselplaat - u weet wel, de
schoolplaat met het aapje in de dakgoot van Jetses.
Ook prinses Juliana had een - (uiteraard) zeer fraai door Jetses uitgevoerd –
aap-noot-mies plankje.
Verder bestonden er diverse variaties. Zo was er een katholieke versie uit 1905
met aap, roos, zeef, muur, voet, neus, lam, gijs, riem, muis, ei, juk, jet, wip,
does, hok, bok, kous, uitgegeven door het R.K. Jongensweeshuis en bedacht
door frater Euthymius Becker. 
In Nederlands Oost-Indië leerde men jaap, gijs, dien, zus boe etc. en in Zuid-
Afrika had men de leesmethode “Ek kan lees” met de woorden lam, wit, piet,
leen, jet etc. Tevens bestond er een Joods leesplankje (1e uitgave rond 1930, 2e
ca. 1955).

Aartje Bernhart
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Historisch Museum 
Bermweg 13, gevestigd in het Jan Anne Beijerinckgemaal. Is iedere zaterdag
geopend voor het publiek van 13.00 - 16.00 uur. 
Toegang gratis. Telefoon 010 450 00 80.
Dief- en Duifhuisje
Nieuwe Laan 11. Het kleinste museum van Nederland vertelt op de eerste ver-
dieping de historie van het voormalige Slot van Capelle en op de begane
grond is er een wisselende expositie. Iedere tweede zaterdag van de maand
geopend van 13.00 - 16.00 uur in de periode april tot en met oktober. 
Toegang gratis.
Regentenkamer Van Cappellenhuis
Dorpstraat 164. Het pand herbergt één van de mooiste regentenkamers van
Nederland. HVC medewerkers kunnen er op aanvraag een rondleiding verzor-
gen. Ook groepen zijn van harte welkom. De toegang is gratis. 
Contact: info@hvc-capelle.nl
Jaarlijks geopend op Museumdag en Open Monumentendag.




